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Eksempler i brandklasse 3 og 4

Side 2

Indhold

• 4 Eksempler:

– Etageboligbyggeri i 4 etager

– Etageboligbyggeri i 5 etager

– Hotel i 5 etager 

– Etageboligbyggeri i 6 etager 
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Etageboligbyggeri i 4 etager

• Bygningsdata:

– 32 boliger (8 boliger pr. etage)

– 2.400 m2

– Gulv i øverste etage 9,6 m over terræn

– Altangange

– Én trappe og redningsåbning fra altangang.
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Etageboligbyggeri i 4 etager – Afvigelse 1

• Bærende konstruktioner udføres i massive trækonstruktioner R 120 D-s2,d2

• Præ-accepteret løsning: R 60 A2-s1,d0 eller 
R 60 D-s2,d2 med beklædning K2 60 A2-s1,d0
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Etageboligbyggeri i 4 etager – Afvigelse 1

• Hensynet bag krav til bærende konstruktioner er beskrevet i BR18 §99

• 1) Evakuering af de personer, der opholder sig i bygningen, kan ske på sikker vis, og at der 
ikke sker væsentlige skader på bygningen.

• 2) Der ikke sker skade på personer og bygninger på anden grund.

• 3) Redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre 
det slukningsarbejde og den begrænsning af brandspredning, som er nødvendig herfor.
4) Der ikke sker væsentlige skader på andre bygninger på egen grund, som kan medføre fare 
for personer eller redningsberedskabets redningsindsats

• Formålet med at inddække brændbare konstruktioner, som har en brandmodstandsevne klassificeres 
til R 60 D-s2,d2, i et 60 minutters brandbeskyttelsessystem, er, 

– at indbrændingen i træet ikke påbegyndes de første 60 minutter af standardbrandpåvirkningen. 

– at hvis inddækningen svigter (f.eks. grundet udbøjning ved opvarmning), så er der stadig 60 
minutters brandmodstandsevne
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Etageboligbyggeri i 4 etager – Afvigelse 1 - Redegørelse

• I fritliggende større træbjælker og søjler vil indbrændingen ophøre, når temperaturen i rummet 
falder til under 500-600 grader celsius. OBS på sammenbygning. 

• Bjælkerne er en del af et kompositdæk, som består af massive træbjælker og 100 mm betondæk. 
Testet til REI 120 D-s2,d2, og testen er udført med nyttelast. 
Da brænderne i testen blev slukket efter 130 minutter, stoppede indbrændingen i træbjælkerne, 
hvilket viser, at der ikke sker efterfølgende væsentlig brand pga. de bærende konstruktioner.

• Ikke risiko for brandspredning gennem hulrum. 
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Etageboligbyggeri i 4 etager – Afvigelse 2

• De vandrette etageadskillelser over stueetage, 1. sal og 2. sal udføres af komposit etagedæk af 
massive træbjælker og betondæk testet til REI 120 D-s2,d2.

• Præ-accepteret løsning: bygningsdel klasse EI 60 D-s2,d2, beskyttet af et brandbeskyttelsessystem 
klasse K2 60 A2-s1,d0 eller EI 60 A2-s2,d0
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Etageboligbyggeri i 4 etager – Afvigelse 2

• Hensynet bag krav til opdeling i brandmæssige enheder er beskrevet i BR18 § 111

– sikre, at flugtvejene kan anvendes i den tid, der er nødvendig for evakuering og redning af 
personer i et byggeri, og så der ikke sker væsentlig brandspredning.

• Etageadskillelsen består blandt andet af et 100 mm betondæk, som sammenstøbes i samlinger
Dækkets brandmodstandsevne i kriteriet EI er udført i materialeklasse A2-s1,d0 og kan modstå en 
120 minutters brand. 
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Etageboligbyggeri i 5 etager

• Bygningsdata:

– 25 boliger 

– 2.500 m2

– Gulv i 3. sal ligger 9,6 m over terræn

– Gulv i øverste etage (4. sal) mindre end 12 
meter over terræn

– Der etableres en flugtvejstrappe pr. opgang. 
Alle trapper etableres i bygningens fulde 
højde og har udgang direkte til terræn i det 
fri.

– Fra penthouselejlighederne er der herudover 
adgang til udvendig flugtvejstrappe via 
tagterrasser.
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Etageboligbyggeri i 5 etager – Afvigelse 1

• Bærende bygningsdele i beklædning klasse K2 60 A2-s1,d0 og 
dimensioneret for bæreevne ved 60 minutters indebrænding.

• Præ-accepterede løsninger: 

9,6 m: 12 m:
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Etageboligbyggeri i 5 etager – Afvigelse 1

• Formålet med de præaccepterede løsninger i [BR 18, kap. 5, bilag 2, 2018] er at sikre, at 
brandmæssige enheder forbliver intakte i den periode, det tager for personer at evakuere bygningen 
samt sikring af redningsberedskabets indsats i forbindelse med redning af personer og sikring mod 
brandspredning, således at funktionskravene opstillet i § 99 [BR 18, 2018] opfyldes. 

• Krav til bærende bygningsdeles reaktion på brand skærpes for bygninger med gulv i øverste etage 
mere end 9,6 meter over terræn, idet redningsberedskabet ikke kan nå alle redningsåbninger med 
håndstiger og evakuering dermed kan antages at blive længerevarende. 
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Etageboligbyggeri i 5 etager – Afvigelse 1 - Komparativ analyse

Referencebygning: Analysebygning
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Etageboligbyggeri i 5 etager – Afvigelse 1 - Komparativ analyse

• Referencebygningen (præ-accepteret):

– 4 etager 

– 9,6 meter over terræn

– Brandsektion pr. etage: 600 m2

– Boliger (brandceller): 150 m2

– En flugtvejstrappe (som forsyner 4 enheder 
pr. etage)

– R 60 D-s2,d2 og K2 60 A2-s1,d0

• Analysebygningen

– 5 etager

– 12 m over terræn

– Arealet pr. bolig (brandcelle) og brandsektion 
er mindre end referencebygningen

– Penthouse 2 trapper = ingen stigeredning = 
evakuering tilsvarende referencebygningen

– Bærende konstruktioner er pakket ind i 60 
minutters brandbeskyttelsessystem. 
Det sikres  herved, at de bærende 
konstruktioner ikke bidrager til brandens 
udbredelse i den tid redningsberedskabets 
indsats foregår.  
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Etageboligbyggeri i 5 etager – Afvigelse 2

• 8 søjler er klasse R 120 D-s2,d2 uden beklædning

• Præ-accepeteret løsning for bærende konstruktioner som før. 

• Formålet med bestemmelserne vedrørende vægbeklædning i [BR 18, kap. 5, bilag 2, 2018] er at 
sikre, at indvendige overflader ikke bidrager væsentligt til brand- og røgspredning i den tid, som 
personer, der opholder sig i rummet, skal bruge til at bringe sig i sikkerhed, således at 
funktionskravene opstillet i § 108 i BR18 opfyldes. 

• Kravene til bærende bygningsdeles brandmodstandevne overholdes, mens kravene til reaktion på 
brand overholdes ikke. På baggrund af ovenstående vurderes sikkerhedsniveauet for det konkrete 
byggeri at være tilsvarende med sikkerhedsniveauet som beskrevet i [BR 18, kap. 5, bilag 2, 2018] 
og hensynet bag § 108 i BR18 er tilgodeset. Dette da overfladekravet i første omgang relateres til 
personsikkerhed, og de overflader der vil kunne bidrage til en brand, ikke er øget i det konkrete 
tilfælde. Det samme gør sig gældende for redningsberedskabets indsats. Robusthedsmæssigt, vil 
det, at konstruktionen kan holde i 120 minutter betyde, at byggeriet er mere robust end en 
præaccepteret løsning på R 60 A2-s1,d0, der fx kan være en stålkonstruktion med et 
brandbeskyttelsessystem.  
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Hotel i 5 etager

• Bygningen er sprinklet

• Stueplan er i beton, resten i bærende trækonstruktioner med beskyttelsessystem

• Konstruktionerne er beregnet efter Eurocodes DS/EN 1991-1-2 

• Et hotelrummet opbruger al brandbart materiale inden brandbeskyttelsessystemet svigter
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Etageboligbyggeri i 6 etager

• Bygningsdata:
– 1.001 m2

– Boliger 17-23 m2

– Gulv i øverste etage 18 m
– Bærende søjler/bjælker i træ/limtræ. 
– Lette facader, hvor der er massive træsøjler og -

bjælker. 
– Etagedækkene: præfabrikerede kompositdæk 

med massive træbjælker og 100 mm betondæk, 
hvor der foreligger en testrapport efter 
standardbrandpåvirkning i overensstemmelse 
med DS/EN 1991-1-2 Eurocode 1. 

– Byggesystemet er benyttet i andre europæiske 
lande bl.a. i Østrig i 8 etager med en højde på 
27 m.

– Risikoklasse 3, brandklasse 3 (4)
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Etageboligbyggeri i 6 etager – Afvigelse 1

• Præ-accepteret løsning: • Massive trækonstruktioner i R 120 D-s2,d2.

Side 18

Etageboligbyggeri i 6 etager – Afvigelse 1 – Komparativ analyse

Referencebygning: Analysebygning
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Etageboligbyggeri i 6 etager – Afvigelse 1 – Komparativ analyse

• Referencebygning

– 4 etager af 600 m2 (4 lejligheder á 4 
personer). 

– Etageareal 2.400 m2

– 64 personer. Alle personer har flugtvej til 
den samme trappe.

– Bærende bygningsdele:
Bygningsdel klasse R 60 D-s2,d2 med mindst 
beklædning klasse K2 60 A2-s1,d0. 

– Redningsberedskabet må påregne en indsats 
i en boligenhed på 150 m2 (brandcelle) og 
ved svigt i brandcellen vil det være 600 m2

(brandsektion).

• Analysebygning:

– 6 etager af 143 m2

– Etageareal 1.001 m2. 

– 24 personer til trappe (stue særskilte 
flugtveje)

– Bærende bygningsdele:
Massive trækonstruktioner i bygningsdel 
klasse R 120 D-s2,d2.

– Redningsberedskabet må påregne en indsats 
i en boligenhed på 25 m2 (brandcelle) og ved 
svigt i brandcellen vil det være 143 m2

(brandsektion).
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Etageboligbyggeri i 6 etager – Afvigelse 1 – Komparativ analyse

• Det er eftervist, at evakuering og redning af 
personer kan ske på sikker vis ved en komparativ 
analyse. 

• Der er hverken forøget risiko for væsentlige skader 
på bygningen eller skader på personer eller 
bygninger på samme eller anden grund, da 
udvendige overflader ikke bidrager mere til 
branden end, hvad der normalt tillades, samt at 
tiden for brandmodstandsevnen ikke forringes.

• De bærende konstruktioner kan ikke opretholde en 
forbrænding efter at rumbranden er slukket. 
Redningsberedskabet skal derfor ikke slukke brand 
i de bærende konstruktioner efter den primære 
rumbrand er slukket.

• Med disse tiltag er hensynet bag kravene til de 
bærende konstruktioner, som er beskrevet i § 99 i 
bygningsreglementet, tilgodeset. 
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Spørgsmål


